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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-229/04 

Βασίλειο της Σουηδίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων   

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ 
PARAQUAT ΩΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

Η εξέταση του φακέλου από την Επιτροπή δεν πληροί τις εφαρµοστέες διαδικαστικές απαιτήσεις 
και η οδηγία παραβιάζει την υποχρέωση προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων 

Το paraquat είναι δραστική ουσία που αποτελεί συστατικό ενός εκ των τριών πλέον 
χρησιµοποιούµενων παγκοσµίως προϊόντων αποψιλώσεως. ∆ρα ως µη επιλεκτικό φυτοφάρµακο 
ευρέος φάσµατος ιδιαιτέρως δραστικό κατά των ζιζανίων. Καταστρέφει το πράσινο τµήµα του 
φυτού αποξηραίνοντας το φύλλωµα. ∆εν προσβάλλει τις ρίζες. Η καταστρεπτική δράση του 
περιορίζεται στο σηµείο εφαρµογής του προϊόντος. Χρησιµοποιείται σε περισσότερες από 50 
ποικιλίες καλλιέργειας σε περισσότερες από 120 χώρες και διατίθεται στο εµπόριο υπό τη µορφή 
φυτοφαρµάκου από εξηκονταετίας.  

Η δραστική αυτή ουσία απαγορεύθηκε σε δεκατρείς χώρες µεταξύ των οποίων η Σουηδία, η 
∆ανία, η Αυστρία και η Φιλανδία.  

Οι κοινοτικές διατάξεις για την έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να 
εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, µε το οποίο πρέπει ιδίως να προλαµβάνεται η 
έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των οποίων δεν έχουν εξεταστεί καταλλήλως οι 
κίνδυνοι για την υγεία, τα υπόγεια ύδατα και το περιβάλλον. Το παράρτηµα I της εν λόγω 
οδηγίας 1 περιλαµβάνει τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών. 

Το 1993, πολλοί παραγωγοί paraquat, µεταξύ των οποίων και η επιχείρηση Zeneca, 
κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη δραστική αυτή ουσία προς καταχώριση στο παράρτηµα I της 
οδηγίας 91/414. Η Επιτροπή µετά την κατάρτιση έκθεσης ανασκόπησης εξέδωσε την 1η 

                                                 
1 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230, σ. 1). 



∆εκεµβρίου 2003, την οδηγία 2003/112 2 για την καταχώριση του paraquat στο παράρτηµα I ως 
εγκεκριµένης δραστικής ουσίας υπό ορισµένες προϋποθέσεις.  

Η Σουηδία, υποστηριζόµενη από τη ∆ανία, την Αυστρία και τη Φινλανδία, άσκησε προσφυγή 
ενώπιον του Πρωτοδικείου ζητώντας την ακύρωση της οδηγίας 2003/112. Η Σουηδία προέβαλε 
πολλούς λόγους ακυρώσεως, εκ των οποίων άλλοι είναι διαδικαστικής φύσεως και άλλοι 
αφορούν παράβαση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων και των 
ζώων. 

Ως προς την εξέταση του φακέλου 

Το Πρωτοδικείο αναφέρει ότι αν και υπάρχουν µελέτες για τη σχέση µεταξύ paraquat και της 
νόσου Parkinson, το θέµα αυτό ουδέποτε προβλήθηκε από την κοινοποιήσασα παραγωγό. 
Εξάλλου, οι εκθέσεις της Επιτροπής δεν περιελάµβαναν καµία αξιολόγηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας όσον αφορά την ενδεχόµενη σχέση µεταξύ του paraquat και της ασθένειας 
Parkinson. 

Η διαπίστωση που περιλαµβάνεται στην έκθεση εξετάσεως της Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία δεν υφίσταται ένδειξη νευροτοξικότητας του paraquat συνιστά εποµένως εξέταση του 
φακέλου που δεν πληροί τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που θέτουν οι κοινοτικοί κανόνες. 

Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει εξάλλου ότι γαλλική µελέτη που αφορά το επίπεδο έκθεσης των 
χειριστών στο paraquat, η οποία έχει ορισµένη σηµαία για την αξιολόγηση της ουσίας αυτής, δεν 
υποβλήθηκε σε διαδικασία εξετάσεως και η παράλειψη αυτή αποτελεί παράβαση των 
εφαρµοστέων διαδικαστικών διατάξεων. 

Ως προς την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

Το Πρωτοδικείο τονίζει ότι όπως προκύπτει από τη µελέτη της Γουατεµάλας, ένας από τους 
χρήστες που συµµετείχαν στη µελέτη αυτή εκτέθηκε στο paraquat σε επίπεδο ίσο µε το 118 % 
του ανώτατου επιπέδου εκθέσεως χρήστη (ΑΕΕΧ), που έχει καθοριστεί για την ουσία αυτή, 
παρά το ότι η χρήση έγινε υπό τους προτεινόµενους όρους. Εποµένως, δεν ικανοποιούνται οι 
κοινοτικές απαιτήσεις που απαγορεύουν κάθε υπέρβαση του ΑΕΕΧ. Κατά συνέπεια, η οδηγία 
2003/112 παραβιάζει την υποχρέωση προστασίας της υγείας του ανθρώπου.  

Επιπλέον, δεδοµένου ότι η γαλλική µελέτη αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα στην απόφαση της 
Επιτροπής να καταχωρίσει το paraquat στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414, το συµπέρασµα της 
µελέτης αυτής, σύµφωνα µε το οποίο δεν συνιστάται η χρήση για την οποία απαιτείται 
ψεκασµός µε επινώτιο ψεκαστήρα, αποτελεί σοβαρή ένδειξη που επιτρέπει λογικά να 
αµφισβητηθεί το αβλαβές του paraquat για χρήση µε τον τρόπο αυτό. 

Ως προς την προστασία της υγείας των ζώων 

Το Πρωτοδικείο τονίζει ότι η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι στήριξε την εκτίµησή της για το ότι το 
paraquat δεν είχε βλαπτική επίδραση στην υγεία των ζώων στην εξέταση των δεκατεσσάρων 
χρήσεων που πρότεινε η κοινοποιήσασα παραγωγός. Πάντως, για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του paraquat στην υγεία των λαγών και των νεοσσών εξετάστηκαν µόνο δύο τοµείς 
χρήσης, δηλαδή, όσον αφορά τους λαγούς, η χρήση του paraquat στους αγρούς µε άχυρο και 
όσον αφορά τα πτηνά, η χρήση του paraquat στους αγρούς τριφυλλιού το φθινόπωρο και τον 
χειµώνα. Η Επιτροπή δεν προβάλλει κανένα λόγο για τον οποίο δεν ήταν απαραίτητο να προβεί 
στην εξέταση των υπολοίπων δώδεκα αντιπροσωπευτικών χρήσεων. Τα Πρωτοδικείο καταλήγει 
εποµένως ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε επαρκώς τον φάκελο ως προς το θέµα αυτό. 

                                                 
2 Οδηγία 2003/112/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συµβουλίου ώστε να καταχωρισθεί το 
paraquat ως δραστική ουσία (ΕΕ L 321, σ. 32). 



Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει επίσης ότι η Επιτροπή στηρίχθηκε σε φάκελο που δεν επέτρεπε να 
αποδειχθεί επαρκώς κατά νόµο ότι τα µέτρα τα οποία η Επιτροπή υποστηρίζει ότι επέτρεψαν τη 
µείωση των κινδύνων για τους λαγούς ήταν αποτελεσµατικά ή κατάλληλα για τη µείωση των 
κινδύνων αυτών. 

Το Πρωτοδικείο απορρίπτει τους υπόλοιπους λόγους ακυρώσεως που προβλήθηκαν. 

∆εδοµένου ότι δέχθηκε εν µέρει τις αιτιάσεις του προσφεύγοντος, το Πρωτοδικείο ακυρώνει την 
οδηγία. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG, ES, CS, DA, DE, EL, EN, FR, IT, HU, PT, RO, SK, FI, SV 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-229/04  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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